
Форми звітності з міжнародної діяльності  

кафедри початкової освіти 

Форма 1 

Стажування викладачів 

№ 

п/п 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

Посада, кафедра Стажування 

(вид, тема) 

Назва закладу Країна, місто 

1 Іванець Н. В. Кафедра 

початкової 

освіти, викладач 

Міжнародний 

проект «Освітній 

візит до Європи». 

Стажування 

проходило на 

факультеті 

педагогіки за 

напрямом: 

«Педагогіка 

дошкільного 

виховання та 

початкової школи» 

Академія 

менеджменту і 

адміністрування в 

Ополі 

Польща, 

Ополє 

2 Тимченко А. А. Кафедра 

початкової 

освіти, доцент 

Міжнародний 

проект «Освітній 

візит до Європи». 

Стажування 

проходило на 

факультеті 

педагогіки за 

напрямом: 

«Педагогіка 

дошкільного 

виховання та 

початкової школи» 

Академія 

менеджменту і 

адміністрування в 

Ополі 

Польща, 

Ополє 

3 Паршук С. М. Кафедра 

початкової 

освіти, доцент 

Міжнародний 

проект «Освітній 

візит до Європи». 

Стажування 

проходило на 

факультеті 

педагогіки за 

напрямом: 

«Педагогіка 

дошкільного 

виховання та 

початкової школи» 

Академія 

менеджменту і 

адміністрування в 

Ополі 

Польща, 

Ополє 

(Звіт по стажуванню та сертифікати надати до відділу міжнародних зв’язків та академічної 

мобільності ауд. 1.122) 

Форма 2 

Міжнародні програми, конкурси в яких викладачі кафедри брали участь 

№ 

п/п 

Прізвище, ім’я, по 

батькові 

Посада, кафедра Назва 

конкурсу, 

програми 

Тема Назва 

закладу 

Країна, 

місто 

1 Якименко С. І. Завідувач 

кафедри 

початкової 

освіти, 

професор 

Восьма 

Міжнародна 

виставка 

освіти за 

кордоном 

«World EDU» і 

десята 

Міжнародна 

виставка 

«Інноватика в 

сучасній 

  Україна, м. 

Київ 



освіті». 

2 Іванець Н. В. Викладач 

кафедри 

початкової освіти 

Восьма 

Міжнародна 

виставка 

освіти за 

кордоном 

«World EDU» і 

десята 

Міжнародна 

виставка 

«Інноватика в 

сучасній 

освіті». 

  Україна, м. 

Київ 

 

Форма 3 

Участь у міжнародних науково-практичних конференціях 

№ 

п/п 

Прізвище, ім’я, по 

батькові 

Посада, 

кафедра 

Назва конференції Тема 

доповіді 

Назва 

закладу 

Країна, місто 

1. Якименко С. І. Професор 

кафедри 

початкової 

освіти 

Міжнародна 

наукова 

конференція 

«Модернізація 

освітньої системи: 

світові тенденції та 

національні 

особливості» 

  м. Каунас, 

Литва (23 

лютого) 2018 

р. 

2. Авраменко К. Б. Доцент 

кафедри 

початкової 

освіти 

1.Міжнародна 

наукова 

конференція 

«Модернізація 

освітньої системи: 

світові тенденції та 

національні 

особливості» 

Модернізац

ійні 

процеси у 

системі 

вищої 

освіти 

України 

ХХІ 

столітті 

 м. Каунас, 

Литва (23 

лютого) 2018 

р. 

.3. Авраменко К. Б. Доцент 

кафедри 

початкової 

освіти 

Міжнародна 

науково-практична 

інтернет-

конференція 

«Інноваційні 

технології в 

дошкільній освіті» 
(28-29 березня 

2018 року). 

Використа

ння 

інноваційн

их 

технологій 

як умова 

реалізації 

наступност

і між 

дошкільно

ю та 

початково

ю ланками 

освіти 

 м. Переяслав-

Хмельницьки

й 

 

4. Авраменко К. Б. Доцент 

кафедри 

початкової 

освіти 

Міжнародній 

науково-практичній 

конференції 

«Педагогіка і 

психологія: 

актуальні проблеми 

досліджень на 

сучасному етапі» 

(6-7 квітня 

2018 року) м. Київ 

Історичні 

засади 

професійно

ї 

підготовки 

вчителів 

початкових 

класів у 

системі 

вищої 

освіти 

України. 

 м. Київ 

5. Авраменко К. Б. Доцент II міжнародної Проблеми  м. Маріуполь. 



кафедри 

початкової 

освіти 

науково-практичної 

конференції 

«Інтернаціоналізаці

я вищої освіти 

України в умовах 

полікультурного 

світового простору: 

стан, проблеми, 

перспективи» (18-

19 квітня 2018 р). 

підготовки 

вчителя 

нової 

української 

школи в 

умовах 

реформува

ння 

освітньої 

галузі 

України. 

6. Авраменко К. Б. Доцент 

кафедри 

початкової 

освіти 

Науково-

практичному 

семінарі 

«Eurointegration 

processes in the 

modern education 

space: psychological 

and pedagogical 

aspects» (25-27 

квітня 2018 року).  

Особливос

ті логіко-

математичн

ої 

підготовки 

вчителів у 

світлі 

вимог 

концепції 

«нова 

українська 

школа» 

Вища 

школа 

менеджме

нту і 

адміністру

вання 

м. Ополе, 

Польща. 

7 Авраменко К. Б. Доцент 

кафедри 

початкової 

освіти 

Всеукраїнська з 

міжнародною 

участю науково-

практична 

конференція  

«Підготовка 

сучасного педагога 

дошкільної та 

початкової освіти в 

умовах розбудови 

Нової української 

школи» (19-20 

квітня 2018 р.) 

Формуванн

я 

готовності 

майбутніх 

учителів 

школи 

І ступеня 

до 

використан

ня освітніх 

технологій 

 м. Херсон 

8 Авраменко К. Б. Доцент 

кафедри 

початкової 

освіти 

Міжнародній 

мультидисциплінар

ній конференції 

«Ключові питання 

освіти та науки: 

перспективи 

розвитку для 

України та 

Польщі» (20-

21 липня 2018 р.) 

Особливос

ті розвитку 

творчих 

здібностей 

майбутніх 

учителів 

початкової 

освіти 

 м. Стальова 

Воля, Польща 

9 Авраменко К. Б. Доцент 

кафедри 

початкової 

освіти 

Міжнародній 

науково-практичній 

конференції 

«Психологія та 

педагогіка: сучасні 

методики та 

інновації, досвід 

практичного 

застосування» (26-

27 жовтня 2018 

року 

Підготовка 

майбутніх 

вчителів 

початкової 

ланки 

освіти до 

реалізації 

концепції 

нової 

української 

школи 

 м. Львів 

10 Авраменко К. Б. Доцент 

кафедри 

початкової 

освіти 

Міжнародній 

науково-практичній 

конференції 

«Тенденції 

розвитку 

педагогіки та 

Використа

ння 

цікавого 

матеріалу 

на уроках 

математики 

 м. Київ 



психології: 

актуальні проблеми 

досліджень на 

сучасному етапі» 

(2-3 листопада 2018 

року) 

у 

початковій 

школі як 

засіб 

формуванн

я 

математичн

ої 

компетентн

ості. 

11 Авраменко К. Б. Доцент 

кафедри 

початкової 

освіти 

VІ Міжнародній 

науково-практичній 

конференції 

«Актуальні 

питання освіти і 

науки» (10-11 

листопада 2018 

року 

Особливос

ті 

підготовки 

педагогів 

до 

реалізації 

Концепції 

“Нова 

українська 

школа 

 м. Харків 

12 Авраменко К. Б. Доцент 

кафедри 

початкової 

освіти 

Науковий та 

інноваційний 

потенціал 

сьогодення» (18 

листопада 2018 

року 

Реалізація 

освітніх 

інновацій у 

професійні

й 

підготовці 

педагогів у 

закладах 

вищої 

освіти 

України 

 м. Ополе, 

Польща. 

13 Марущак В. С. Доцент 

кафедри 

початкової 

освіти 

Міжнародна 

наукова 

конференція 

«Модернізація 

освітньої системи: 

світові тенденції та 

національні 

особливості» (23 

лютого 2018 р.) 

  м. Каунас, 

Литва 

14. Рехтета Л. О. Доцент 

кафедри 

початкової 

освіти 

Міжнародна 

наукова 

конференція 

«Модернізація 

освітньої системи: 

світові тенденції та 

національні 

особливості» (23 

лютого 2018 р.) 

Модернізац

ійні 

процеси у 

системі 

вищої 

освіти 

України 

ХХІ 

столітті 

 м. Каунас, 

Литва 

15 Рехтета Л. О. Доцент 

кафедри 

початкової 

освіти 

Сучасні досягнення 

вітчизняних вчених 

у галузі 

педагогічних та 

психологічних 

наук: Міжнародна 

науково-

практкична 

конференція (, 2-3 

березня 2018 року);  

Підготовка 

майбутніх 

фахівців 

початкової 

освіти до 

застосуван

ня 

нестандарт

них 

методів та 

форм 

навчання 

основам 

здоров’я 

 м. Київ, 

Україна 



16. Рехтета Л. О. Доцент 

кафедри 

початкової 

освіти 

Науково-

практичному 

семіний семінар 

«Eurointegration 

processes in the 

modern education 

space: psychological 

and pedagogical 

aspects» (25-27 

квітня 2018 року).  

Особливос

ті логіко-

математичн

ої 

підготовки 

вчителів у 

світлі 

вимог 

концепції 

«нова 

українська 

школа» 

Вища 

школа 

менеджме

нту і 

адміністру

вання 

м. Ополе, 

Польща. 

17. Рехтета Л. О. Доцент 

кафедри 

початкової 

освіти 

Міжнародна 

науково-практична 

конференції 

«Тенденції 

розвитку психології 

та педагогіки» (2-3 

листопада 2018р.) 

Здоров’язб

ережувальн

і технології 

навчання у 

формуванні 

професійно

ї 

компетентн

ості 

майбутньог

о фахівця 

початкової 

ланки 

освіти 

 м. Київ 

18 Рехтета Л. О. Доцент 

кафедри 

початкової 

освіти 

Підготовка 

сучасного педагога 

дошкільної та 

початкової освіти в 

умовах розбудови 

нової української 

школи 

 Херсонськ

ий держав 

ний 

університе

т 

Україна,  

м. Херсон 

19. Січко І. О. Доцент 

кафедри 

початкової 

освіти 

Центральноукраїнс

ький державний 

педагогічний 

університет імені 

Володимира 

Винниченка, Х 

Міжнародна 

науково-практична 

конференція та 

XХV Всеукраїнські 

педагогічні читання 

«Творча спадщина 

Василя 

Сухомлинського у 

вітчизняному та 

міжнародному 

вимірах» (4–5 

жовтня 2018 року). 

  м. Кіровоград 

20.. Паршук С. М. Доцент 

кафедри 

початкової 

освіти 

Міжнародна 

науково-практична 

конференція 

«Інноваційні 

підходи  до 

розвитку творчої 

активності дітей та 

молоді в 

культурно-

освітньому 

просторі» (1-2 

листопада, 2018) 

Розвиток 

творчої 

активнос

ті 

здобува 

чів освіти 

засобами 

образотв

орчого 

мистецтв

Меліто 

польсь 

кий 

державн

ий 

педагогіч

ний 

універси

тет імені 

Богдана 

м. Мілітополь 



а Хмельни

цького 
21 Паршук С. М. Доцент 

кафедри 

початкової 

освіти 

Науковий семінар 

«Євроінтеграціні 

процеси в 

сучасному 

освітньому 

просторі» (15-23 

листопада) 

 

Формуванн

я духовної 

культури в 

здобувачів 

початкової 

освіти в 

освітньому 

просторі 

вищої 

школи 

The 

Academy 

of 

Manageme

nt and 

Administrat

ion in 

Opole 

м. Ополе, 

Польща 

22 Паршук С. М. Доцент, 

кафедра 

початко 

вої освіти 

Підготовка 

сучасного педагога 

дошкільної та 

початкової освіти в 

умовах розбудови 

нової української 

школи 

Формуванн

я 

зальнокуль 

турної 

грамотност

і учнів 

початко 

вих класів 

засобами 

трудового 

навчання 

та 

образотвор

чого 

мистецтва 

Херсонськ

ий держав 

ний 

університе

т 

Україна,  

м. Херсон 

23. Казанжи О. В. Доцент 

кафедри 

початкової 

освіти 

VI Міжнародна 

наукову 

конференція 

«Perspectives of 

Science and 

Education» (14 

грудня 2018 р.) 

Вплив 

народної 

казки на 

становленн

я 

ососбистос

ті 

 м. Нью Йорк, 

США 

24. Білявська Т. М. Доцент 

кафедри 

початкової 

освіти 

Міжнародній 

конференції: 

Актуальні 

проблеми 

педагогічної освіти: 

європейський вимір 

(жовтень 2018 

року). 

Формуванн

я 

комунікати

вної 

кометентно

сті 

майбутніх 

фахівців 

початкової 

освіти в 

процесі 

мовної 

підготовки 

The 

Academy 

of 

Manageme

nt and 

Administrat

ion in 

Opole 

м. Ополє, 

Польща 

25 Білявська Т. М. 

 

Доцент, 

кафедра 

початко 

вої освіти 

Підготовка 

сучасного педагога 

дошкільної та 

початкової освіти в 

умовах розбудови 

нової української 

школи 

Комунікати

вна 

компетентн

сть як 

складова 

фахової 

підготовки 

майбутніх 

учителів 

початкової 

школи 

Херсонськ

ий держав 

ний 

університе

т 

Україна,  

м. Херсон 

26 Філімонова Т. В.,  викладач 

кафедри 

початкової 

освіти 

Інноваційні наукові 

дослідження у 

сфері педагогічних 

та психологічних 

Важлива 

умова 

підготовки 

майбутніх 

Таврійськи

й 

національн

ий 

Україна, 

м. Київ 



наук вихователі

в до 

патріотичн

ого 

виховання 

дітей 

старшого 

дошкільног

о віку 

університе

т імені В. І. 

Вернадськ

ого 

27 Якименко С. І. завідувач 

кафедри 

початкової 

освіти, 

професор 

Інноваційні наукові 

дослідження у 

сфері педагогічних 

та психологічних 

наук 

Важлива 

умова 

підготовки 

майбутніх 

вихователі

в до 

патріотичн

ого 

виховання 

дітей 

старшого 

дошкільног

о віку 

Таврійськи

й 

національн

ий 

університе

т імені В. І. 

Вернадськ

ого 

Україна, 

м. Київ 

  

Форма 4 

Публікації у міжнародних виданнях 

№ 

п/п 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

Посада, 

кафедра 

Назва збірки Тема доповіді Країна, 

місто 

1. Філімонова Т.В. Викладач 

кафедри 

початкової 

освіти 

Scientific journal “Fundamentalis 

scientiam” - Madrid, Spain,  №23/2018, 

VOL. 1 . – P. 50-55. 

Підготовка 

майбутнього 

вихователя до 

патріотичного 

виховання дітей 

старшого 

дошкільного віку 

(аналіз результатів 

дослідно-

експериментальної 

роботи) 

Іспанія  

(Madrid, 

Spain) 

2. Авраменко К. Б.,  Доцент 

кафедри 

початкової 

освіти 

International scientific conference 

«Modernization of educational system: 

world trends and national peculiarities»: 

Conference Proceeding, February 23-th. 

– Kaunas: Izdevnieciba «Baltija 

Publising», 2018. – P. 113-115. 

Модернізаційні 

процеси у системі 

вищої освіти 

України у ХХІ 

столітті 

Литва 

3. Рехтета Л. О. Доцент 

кафедри 

початкової 

освіти 

International scientific conference 

«Modernization of educational system: 

world trends and national peculiarities»: 

Conference Proceeding, February 23-th. 

– Kaunas: Izdevnieciba «Baltija 

Publising», 2018. – P. 113-115. 

Модернізаційні 

процеси у системі 

вищої освіти 

України у ХХІ 

столітті 

Литва 

4. Авраменко К. Б.,  Доцент 

кафедри 

початкової 

освіти 

Naukowy i innowacyjny potencjal 

prezentacji: kolekcja prac naukowych 

«LOГOЕ» z materialami 

Miedzynarodowej naukowo-practycznej 

konferencji, Opole, 18 listopada 2018 r. 

Obukhov : Drukarnia PE Gulyaeva 

V.M., 2018. Tom 6. S. 142. – P. 47-50. 

Реалізація освітніх 

інновацій у 

професійній 

підготовці 

педагогів у 

закладах вищої 

освіти України 

Польща 

5. Авраменко К. Б.,  Доцент 

кафедри 

початкової 

освіти 

International scientific professional 

periodical journal «The Unity of 

Science» August 2018/ publishing office 

Beranovych str. 130 – Czech Republic. 

– Prague, 2018. – P. 10-11. 

Creativity as a 

component of 

professional 

competence of 

teacher 

Чехія 



(укр. мовою) 

6. Авраменко К. Б.,  Доцент 

кафедри 

початкової 

освіти 

International Muitidicsciplinary 

conference «Key Issues of Education 

and Science: Development Prospects for 

Ukraine and Poland» Stalova Vola, 

Repablic of Poland, 20-21 July 2018. 

Volume 2. Stalova Vola: Izdevnieciba 

«Baltija Publishing», 2018. – P. 122-

124. 

Особливості 

розвитку творчих 

здібностей 

майбутніх 

учителів 

початкової освіти 

Польща 

 

Форма 5 

Гранти отримані викладачами 

№ 

п/п 

Прізвище, ім’я, по батькові Посада, кафедра Грант (тема, вид 

діяльності) 

 

Назва закладу-

партнера  

     

 

Форма 6  

Академічна мобільність студентів 

№ 

п/п 

Прізвище, ім’я, по 

батькові 

Факультет/ 

Інститут 

Стажування 

(термін) 

Назва 

закладу 

Країна, місто 

      

 

Форма 7 

Договори про  співробітництво між закладами вищої освіти (установами)  

(Копії договорів надати до відділу міжнародних зв’язків та академічної мобільності ауд. 1.122)  

№ 

п/п 

Факультет/ Інститут Назва закладу-

партнера 

Країна, місто Термін дії 

 


